
JUTALOM
PROGRAMOK



CSAPATÉPÍTŐ
BÓNUSZ

Miben segít ez a bónusz?

Könnyebb üzletépítésben

Új üzlettárs csatlakoztatásában

Üzleted stabilizálásában

Stabil csapat építésben

Hitelességet biztosít



CSAPATÉPÍTŐ BÓNUSZ
I. szint

TE
• Legyen minimum 5 új csatlakozód fronton és minimum 

25 pont forgalmuk legyen a saját kódjukon

• 2. szinten legyen legalább 4 új csatlakozód, minimum 2 

külön vonal alaD

• 3. szinten legyen legalább 4 új csatlakozód, minimum 2 

külön vonal alaD

1.

2.

3.

2022. augusztus 1-től 2023.január 31-ig.

Teljesüljön a fent leírt struktúra új emberekből és ezekből az új partnerekből

legyen legalább 100 pont forgalom kummulatív 2022.január 31-ig 



CSAPATÉPÍTŐ BÓNUSZ
I. szint

2022. augusztus 1-től 2023.január 31-ig.

TETE

1.

2.

3.

TE

Néhány struktúra példa, ahogyan teljesülhet a felépítés. Ettől természetesen több

variáció is létezik, amellyel teljesülhet a kvalifikációd.



CSAPATÉPÍTŐ BÓNUSZ
I. szint

*A kép csak illusztráció...a jutalom csak az ipad készüléket tartalmazza



CSAPATÉPÍTŐ BÓNUSZ
II. szint

TE • Legyen minimum 5 új csatlakozód fronton és minimum 

25 pont forgalmuk legyen

• 2. szinten legyen legalább 4 új csatlakozód, minimum 2 

külön vonal alatt

• 3. szinten legyen legalább 4 új csatlakozód, minimum 2 

külön vonal alatt

2022. augusztus 1-től 2023.január 31-ig.

1.

2.

3.
Teljesüljön a fent leírt struktúra új emberekből és ezekből az új partnerekből

legyen legalább 200 pont forgalom kummulatív 2022.január 31-ig 



CSAPATÉPÍTŐ BÓNUSZ
I. szint

2022. augusztus 1-től 2023.január 31-ig.

TE

1.

2.
3.

TE TE

Néhány struktúra példa, ahogyan teljesülhet a felépítés. Ettől természetesen több

variáció is létezik, amellyel teljesülhet a kvalifikációd.

STRUKTÚRA PÉLDÁK



CSAPATÉPÍTŐ BÓNUSZ
II. szint

*A kép csak illusztráció



CSAPATÉPÍTŐ BÓNUSZ

*A kép csak illusztráció *A II-es szintű kvalifikációért is egy ajándék jár, kiválaszthatod, hogy melyiket szeretnéd, alapból az IPHONE a jutalom 



JUTALOM PROGRAM
TEAM LEADER BÓNUSZ

Miben segít ez a bónusz?

Könnyebb/gyorsabb üzletépítésben

Új üzlettárs csatlakoztatásában

Új üzlettárs fejlesztésében

Üzleted stabilizálásában

Meglévő partnereid beindításában



500 EURO
Minden

ÚJ
Team Leadernek



Hogyan lesz meg a plusz
500 Euro:

• Érd el a Team Leader szintet

• Legyél aktív Team Leader két

egymást követő hónapban*

*a legerősebb lábról max 60p számít be

BONUS

*január 31-ig



TEAM LEADER BÓNUSZ

VIP VIP VIP VIP VIP
....................

1. 2. 32. 33.

Érd el a TEAM LEADER szintet és két egymást követő hónapban legyél aktív TEAM LEADER január 31-ig.

A Team Leader szint eléréséhez több struktúra felépítés lehetséges…itt csak kettő került szemléltetésre

3 Pont

1 kartonos
csatlakozó

3 Pont

1 kartonos
csatlakozó

A TL szint eléréséhez nézd át a Flavon marketing tervét, egyeztess a szponzoroddal.

VIP3 Pont 
Személyes
aktivitás



TEAM LEADER BÓNUSZ

ÚJ TL

*min. 40 pont

A legerősebb lábból max. 60% számít jutalom bónuszhoz*

*A TL szint kvalifikációs követelménye 100 Pont forgalom 6 szinten. 

Ennek a 100 Pontnak a 60%-a (azaz 60 pont) számít maximum egy lábról

a bónuszhoz, a legerősebb csapaRagod/vonalad forgalmából.

XY

Példa, magyarázat: Ha XY a csapatával csinál 90 pontot, és neked van 

még egyéb helyről vagy személyes vásárlásból 10 Pontod, akkor a 

marketing terv szerint TL vagy, viszont a plusz bónuszhoz neked XY-on 

kívűl még szükséges minimum 40 pontot teljesítened egyéb vonalakon

lévő partnereidből a plusz bónuszhoz. A bónusz két egymást követő

hónapban aktív TL-eknek jár. A példa szerint tehát a 40 pontos egyéb

forgalom is szükséges mindkét hónapban eszerint a példa szerint.



MENNYI PÉNZT KERES EGY ÚJ TEAM LEADER?

....................

1. 2. 32. 33.

Első hónap: 264.000 FT*

Második hónap: 264.000 FT*

*front 1 kartonos belépőkkel számolva

TL bónusz: 200.000 FT

Összesen: 728.000 FT



TEAM LEADER

FEJLESZTŐ

BÓNUSZ

300 EURO



Team Leader

TE

*min. 40 pont

TEAM LEADER FEJLESZTŐ BÓNUSZ

Fejlessz új Team Leadert! • Legyen új Team Leadered fronton*

• Legyen az új Team Leadered aktív két egymást

követő hónapban

300 €
*régi partneredből is lehet TL, ha korábban sosem volt még TL

Példa, magyarázat: Az TL-ed mellett 40 pont forgalomra van még

szükség, hogy megkapd a bónuszt. Ha pl. egy hónapban több partnered 

minősül TL szintre, akkor is kell rajtuk kívül a 40 pont forgalom a 

bónuszhoz.



CSAPATÉPÍTŐ BÓNUSZ

*A kép csak illusztráció *A II-es szintű kvalifikációért is egy ajándék jár, kiválaszthatod, hogy melyiket szeretnéd, alapból az IPHONE a jutalom 



SOK SIKERT

TARTOZZ A LEGJOBBAK KÖZÉ


